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ÀLBUMS IL·LUSTRATS4UN MILIÓ D’AMICS 

Temes: Amistat, aprenentatge, créixer, convivència/
relacions interculturals, superació 

Sinopsi

L’Os tenia una casa bonica. Tenia bons amics i una vida dolça i 
tranquil·la. Tot això abans del gran canvi. Un dia, el murmuri 
dels arbres li diu que aquell ja no és el seu lloc i que és hora de 
marxar. L’Os prepara el farcell amb les seves coses i emprèn un 
llarg viatge. 

Sobre el llibre
L’Os té tot allò que qualsevol somiaria per ser feliç: amics, 
una bonica casa, una vida sense preocupacions... Però un 
dia té una gran revelació i se n’adona que ha de marxar. 
L’Os emprèn una aventura sense rumb per trobar-se ell mateix. 

Una joia plena de sensibilitat i poesia sobre el viatge iniciàtic 
d’un os que aparentment tenia tot el que necessitava per a ser 
feliç. Deixar enrere tot allò que coneixem i endinsar-nos en allò 
que ens fa por ens pot dur a llocs inesperats i donar-nos una gran 
recompensa. Un àlbum que inspirarà a tots els seus lectors. Un nou 
llibre amb el característic estil de Marianne Dubuc, la premiada 
il·lustradora canadenca que sap emocionar amb les seves senzilles, 
però potents, històries.

 Marianne Dubuc        
Va començar la seva carrera en el món de la literatura infantil 
el 2006, després d’haver estudiat disseny gràfic. Autora i 
il·lustradora al mateix temps, el seu segon llibre Davant de 
casa meva (Joventut, 2010) va ser un gran èxit tant al Canadà 
com a nivell internacional i va llançar la seva carrera a Europa. 
Traduïda a més de 30 idiomes, ha rebut dues vegades el Prix 
littéraire du Gouverneur Général (l’última, l’any 2018 pel llibre 
El camí de la muntanya), entre altres prestigiosos premis com 
el TD de Literatura Infantil. Marianne ara publica llibres sota 
el seu propi segell, ALBUM Publishing, fundat juntament amb 
el seu company Mathieu Lavoie, també autor i il·lustrador. 
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